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Abstract 

The study aimed at investigating the impact of using Guided Discovery Strategy (GDS) on 

academic achievement and the survival of the impact of learning in science for second grade students in 

Ain El -Basha in the Hashemite Kingdom of Jordan. To achieve the study objective, the researcher 

used a quasi-experimental desigh. The research population consisted of all second basic class students 

at the schools of the Ministry of Education in Ain Al-Basha District amounting (2260) both male and 

female, distributed in (61) schools. The study was applied to a sample consisted of of (50) students of 

second grade students in Al-Enjaz International School in Ain Al-Basha District. The sample was 

divided into two groups, the first one was the experimental group of 25 students, who were taught (The 

Sound) & (The Environment) units using the (GDS). The second group was 25 students who were 

taught the same two units in the traditional way, during the second semester of the academic year 

2017/2018. 

Two tools were developed by the researcher to collect data; a teaching program based on (GDS) 

and an achievement test. Data was analyzed using means, percentages, and t-test, Results revealed the 

following: 

1. There is a statistically significant difference in the achievement test in favor of the experimental 

group. 

2. There is a statistically significant difference in the Survival of Learning Impact test in favor of the 

experimental group. 

Based on the results, the researcher recommended more research to be conducted in the field of 

teaching and detecting the impact of learning survival of different disciplines and levels of teaching. 

Keywords: Strategy, Discovery, Guidance, Achievement, Impact, Learning, Science, Students, Second 

Grade. 

 الملخص
الموجه في التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في مادة العّلوم لدى  كتشافية االاستراتيج استخدامهدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

ت الباحثة التصميم شبه استخدمطلبة الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا في المملكة األردنية الهاشمية، ولتحقيق هدف الّدراسة 
 التجريبي، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثاني األساسي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بلواء عين الباشا

من طلبة  ( طالبًا وطالبةً 50( مدرسة، وطبقت هذه الدراسة على عينة من )61( طالبًا وطالبًة موزعين على )2260والبالغ عددهم )
الصف الثاني األساسي في مدرسة اإلنجاز العالمية في لواء عين الباشا. وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية وكان عددها 

( طالبًا 25الموجه، والمجموعة الثانية ضابطة عددهم أيضًا ) كتشافاال استخدام( طالبًا وطالبًة تم تدريسها وحدتي الصوت والبيئة ب25)
. وأعدت 2018/  2017ية، وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي عتيادوطالبًة درست الوحدتين نفسيهما بالطريقة اال

وبعد تطبيق التجربة تم تحليل  التحصيل وقياس بقاء أثر التعلم. اختبارالباحثتان األدوات التالية لغاية جمع البيانات ؛ برنامج تعليمي، و 
 يأتي: ( أظهرت النتائج ماT) اختبارالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية و  استخداميًا بالبيانات إحصائ
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 التحصيل لصالح المجموعة التجريبية. اختباروجود فروق ذات داللة إحصائية في  1
 بقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجريبية. اختباروجود فروق ذات داللة إحصائية في  2

الموجه وقياس أثرها في التحصيل وبقاء أثر  كتشافية االاستراتيجالبحوث التجريبية في مجال توظيف  وأوصت بضرورة إجراء
 التعلم.

 .الصف الثاني األساسي ،طلبة ،العلوم ،التعلم ،أثر ،تحصيل ،موجه ،اكتشاف ،استراتيجيةالكلمات المفتاحية: 
 المقدمة

ثورة في األفكار  إحداثإلى أدت الثورة التكنولوجية التي ظهرت في جميع المجاالت الحياتية، ومن بينها المجال التعليمي 
األولى واألكثر أهمية لدى المختصين في إدارة عملية التعليم تطوير التعليم المسؤولية واألساليب والوسائل التعليمية، جعلت من مجال 

ستوجب اطريقة واحدة في العملية التعليمية والتربوية نتيجة للفروق الفردية، األمر الذي يخضعون إلى المتعلمين ال  والتعلم. ونظرًا ألنَّ 
يات، فرضت ضرورة الكشف ستراتيجيات جديدة للتعليم مراعاًة لهذه الفروق ولنجاح هذه االاستراتيجأساليب و  استخدامو  استحداثضرورة 

ية المالئمة لهم ستراتيجاال انخفاضوقدراتهم الفكرية واإلدراكية والنفسية وغيرها، وبناًء عليها يتم تصنيفهم و عن إمكانيات المتعلمين 
 للوصول إلى الهدف المنشود. 

التحصيل  انخفاض( إلى أن هناك الكثير من المشكالت التي تواجه العملية التعليمية من أهمها مشـكلة 2006يشير عواد )
أو ضعف نسبة التحصيل الدراسي  انخفاضيعتبر الدراسي لدى الطلبة في المواد الدراسية بشكل عام ومادة العّلوم بشكل خاص، و

للطالب دون المستوى المقبول المتوسط لمادة دراسية أو أكثر نتيجة ألسباب متنوعة ومتعددة، منها ما يتعلق بالطالب نفسه ومنها 
يات تعليم المواد الدراسية المتبعة مـا استراتيجويمكن أن يعزى إلى أن ية والدراسية والسياسية. جتماعاألسرية واال ما يتعلق بالبيئة

ية، ولعلَّ من اعتيادالمتعلم للمعرفة العّلمية بطريقة  اكتسابيـة، وأن الجهد المبذول ال يزال يركز على حفظ المفاهيم و اعتيادزالـت 
إيجاد أفضل األساليب والطرائق التي تسهم في  ختصاصالقائمون على العملية التعليمية من أصحاب الخبرة واالالتحديات التي يواجهها 

أن يبني المتعلمون  مفادهاالموجه من خالل فرضية  كتشافأهمية طريقة اال برزتتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وفي هذا السياق 
أسلوب تدريســـــي " الموجه هو: كتشافاالالمعرفة من خبراتهم التي ترتبط باألساليب التربوية التي تعزز التعلم وتجعل أثره باقيًا، كما أن 

  (:37Arthur& Cairn 1993)يتبع التالميذ مزيدًا من الســـــيطرة أكثر مما هو متوفر في التدريس المباشـــــر"
 كلة الدراسة مش

مستوى التحصيل الدراسي عند الطلبة في  انخفاضمن التحديات والمشاكل التي تواجه العملية التعليمة تظهر على السطح جلية 
جميع المواد الدراسية بشكل عام وفي مادة العّلوم بشكل خاص، وأن عددًا كبيرًا من طلبة الصف الثاني األساسي لديهم مشكلة حقيقية 

 مستوى التحصيل لدى الطلبة. مرتبطة بإتقان مهارات الفهم في مادة العّلوم، فضاًل عن بقاء أثر التعلم، مما أدى وبشكل سلبي إلى تدني 
 أسئلة الدراسة 

الموجه في تدريس مادة العّلوم على التحصيل الدراسـي لـدى طلبـة الصـف الثـاني األساسـي فـي  كتشافية االاستراتيج استخدام. ما أثر 1
 لواء عين الباشا؟

ثاني األساسـي فـي لـواء عـين ر التعلم لدى الصف الالموجه في تدريس مادة العّلوم على بقاء أث كتشافية االاستراتيج استخدامما أثر . 2
 ؟الباشا

 فرضيات الدراسة 
ية اســتراتيج( بــين متوســطات إجابــات الطلبــة الــذين تــم تدريســهم بα=0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) .1

يـة )المجموعــة الضــابطة( عتيادالموجــه )المجموعـة التجريبيــة( وبـين متوســط إجابـات الطلبــة الـذين تــم تدريسـهم بالطريقــة اال كتشـافاال
 التحصيل في مادة العّلوم لطلبة الصف الثاني األساسي. اختبارعلى مقياس 



www.manaraa.com

 م2019 /نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        43العدد/

679 

ية اســتراتيجلطلبــة الــذين تــم تدريســهم ب( بــين متوســطات إجابــات اα=0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) .2
يـة )المجموعــة الضــابطة( عتيادالموجــه )المجموعـة التجريبيــة( وبـين متوســط إجابـات الطلبــة الـذين تــم تدريسـهم بالطريقــة اال كتشـافاال

 بقاء أثر التعلم في مادة العّلوم لطلبة الصف الثاني األساسي. اختبارعلى مقياس 
 أهمية الدراسة 

همية النظرية من أثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجه في التحصيل وبقاء أثر التعلم في مادة العّلوم لطلبة تكمن هذه األ 
 الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا، 

ر ومن الناحية العملية حيث يؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على ظاهرة تدني مستوى التحصيل العّلمي وبقاء أث
 التعلم في مادة العّلوم لدى طلبة الصف الثاني األساسي. 

الموجه وبقاء أثر التعلم في تدريس مادة العّلوم لدى طلبة  اكتشافية الاستراتيج استخداموتهدف هذه الدراسة إلى تعرف جدوى 
 الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا. 

 التعريفات اإلجرائية 
 الموجه، التحصيل الدراسي، وبقاء أثر التعلم كتشافية االاستراتيجثالثة متغيرات أساسية مستخدمة وهي  هناك 

 الموجه  كتشافية اال استراتيج -
هي الخطة التدريسية المعدة لتنظيم المعلومة وطرح التساؤالت وصياغة المشكالت وبلورتها بهدف تنمية العمليات العقلية لدى 

ثارة حما عطائه الحرية في اتجاهسه وتنمية ميوله و المتعلم وا  أسلوبه ووسيلته للوصول إلى الهدف ونقل مركز  انخفاضاته ومهاراته وا 
وس وهي كلمة يونانية تعني فن القيادة. وعّرفت استراتيجية إلى ستراتيجصل كلمة االأويرجع العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم. 

ه والمنظٍّمة ألساليب العمل، وعرفها )علي، ستراتيجاال  استخدام( بأنها "فن 279: 2000ية على أنها مجمل القواعد والضوابط الموجٍّ
ية التدريس فهي مجموعة استراتيج". أما هداف المرجوة على أفضل وجه ممكناإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األ

بينما مسبقا ليتم تنفيذها أثناء عملية التدريس بشكل متقن تحقق األهداف بأبسط اإلمكانات والظروف" إجراءات وتدابير يعدها المعلم 
( فنظر إليها بأنها "عملية تتطلب من الفرد إعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه، وتكييفها وتحويرها بشكل Bruner,1981:23برونر )

 ي". كتشافمن قبل الموقف االيمكن من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة 
 التحصيل الدراسي  -

كتسبه الطالب من المعرفة العّلمية المتعلقة بموضوع معين وسيتم قياس تحصيل الطالب في هذه اويعرف بأنه مقدار ما 
ن المـادة كتسبه الطالب مـاالتحـصيل الدراسي. ويقصد به مقدار ما  اختبارالموضوعات بالعاّلمة التي حققها أو حصل عليها في 
( أما 2001نتهاء من عمليـة تـدريـــس الوحـدة مباشــــرة )فايد،المعد بعد اال ختبارالتعليميـة، ويقاس بالعاّلمة التي يحصل عليها في اال

ت اختبار ( فعرفه: هو مستوى محدد من اإلنجاز أو التقدم في العمل المدرسي واألكاديمي يقوم به المدرسون بواسطة اال1999زيتون )
 المقننة. 

 بقاء أثر التعلم   -
ويقصد بأنه محصلة ما بقي من تحصيل معرفي بعد زمن معين من إنهاء المنهاج يقاس بالعاّلمة التي حصل عليها الطالب في 

بـالمعلومات أو المفاهيم العّلمية  حتفاظ)بأنه " بقـاء أثر الـتعلُّم أو اال 123: 2013تعرفه السيد ) التحصيل الذي ستعده الباحثة. اختبار
 ختبارأو ما قام الطالب بتحصيله فـي المـادة بعـد فتـرة محـددة من ثالثة أســـابيع إلى شـــهر من دراســتها، ويعبر عنها بدرجته في اال

م، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها ( بأنه " ناتج ما تبقى في الذاكرة من التعلي69: 2003التحصيلّي الُمرجأ "، وعرفه اللقاني والجمل )
 التحصيلي مرة ثانية والذي سبق تطبيقه بعد اإلنتهاء من المنهج مباشرة ".  ختبارالمتعلم في المادة عند تطبيق اال
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 حدود الدراسة ومحداتها 
مــدارس اإلنجــاز العالميــة للــواء عــين الباشــا، وتــم  عينــة قصــدية مــن طلبــة الصــف الثــاني األساســي فــي انخفــاض: تــم أ. الحــدود المكانيــة

 التطبيق على شعبتين.
 2017/2018ب. الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 طلبة الصف الثاني.ج. الحدود البشــــــــرية: 
 في جمع البيانات الالزمة وهي:د. الحدود الموضوعية: فتكمن في أدوات الدراسة المستخدمة 

 طبقت هذه الدراسة على وحدتي )الصوت والبيئة( في الجزء الثاني من كتاب العّلوم للصف الثاني األساسي. -
يـة المتبعـة فـي تـدريس عتيادية االسـتراتيجالموجـه. والثانيـة: اال كتشـافية االاسـتراتيجعتمدت هذه الدراسة على طريقتين فقط األولـى: ا -

 صوت والبيئة( من منهاج العّلوم للصف الثاني األساسي.وحدتي )ال
 الموجه مجال الدراسة  كتشافية االاستراتيجلتطبيق هذه الدراسة تم توفير أدوات وتجهيزات خاصة للتدريس ب -
 الموجه. كتشافية االاستراتيجعمل دليل للمعلم تم من خالله صياغة وحدتي )الصوت والبيئة( صياغة جديدة تنسجم و  -

 محددات الدراسة 
 في ضوء صدق وثبات األدوات المستخدمة أو الخصائص السيكومترية. الدراسةيمكن تعميم نتائج 

 أهمية الدراسة 
 تكمن أهمية الدراسة في مجالين هما:

  األهمية النظرية -
الموجه في التحصيل وبقاء أثر التعلم في مادة العّلوم لطلبة الصف  اكتشافية الاستراتيج استخدامتكمن هذه األهمية من أثر 

الموجه في  اكتشافية الاستراتيج استخدامالثاني األساسي في لواء عين الباشا، حيث أنها قد تسهم في مجال البحث العّلمي من خالل 
الموجه وبقاء أثر التعلم في مادة  اكتشافية الاستراتيج استخدامول أثر ادراسة تتن -طـالعهاابحدود  -التدريس حيـث لـم يظهر للباحثة 

 العّلوم لدى طلبة الصف الثاني األساسي. 
 األهمية العملية -

مستوى التحصيل العّلمي وبقاء أثر التعلم في مادة العّلوم أن تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على ظاهرة تدني حيث يؤمل 
حيث يمكن أن تسهم هذه الدراسة في اقتراح أسلوب تعلمي ناجح لطلبة الصف ، وصواًل لحل المشكلة لدى طلبة الصف الثاني األساسي
 الثاني األساسي في مادة العّلوم.

 الموجه  كتشافاال 
من الطرق التدريسية التي يكون فيها المتعلم نشيطًا وفاعاًل ويستطيع إجراء بعض العمليات التي توصل  كتشافيعد التدريس باال

له أصول عند سقراط  كتشاف( أن التعلم عن طريق اال1987(. وبينت عفانة )1989إلى مفهوم أو مبدأ أو عالقة أو حل مطلوب )بل،
كل من المفاهيم والمبادئ مستندا على  اكتشافقة تفاعل المتعلم مع الموقف، و وافالطون وبرونر والجشطالت، وافضل تعلم يكون بطري

( Bruner( )1981طريقة االستقصاء، ويكون أكثر قدرة على التذكر واإلتنقال واإلرتقاء بمستواه في تلبية متطلبات التعلم. أما برونر )
بشكل فاعل مع الموقف الذي تعرض له ليتوصل الى المعرفة أن االنسان يسعى للحصول على المعرفة بطريقة صحيحة، فيندمج يقول ف

ا من قبلهم لها ويظهر بقاء أثرها في استخدامة و استفادويستنتج مفاهيمها، ويرى أن الحقائق التي يتوصل اليها الطلبة بانفسهم تكون أكثر 
 كتشافأكثر المؤيدين لبرونر إذ يرى اال( من Suchmanذاكرتهم أكثر من تلك التي توصلوا اليها عن طريق التلقي ويعد سكمان )

ومثيرات الموقف الجديد، ويؤكد جانبين  المفاهيميعملية تمثل محفزا للمثيرات التي يستقبلها المتعلم من موقف نتيجة التفاعل بين النظام 
 (2002هما: المدرسة والتأمل، فمنهما يحصل الفرد على معلومات جديدة )السلطاني،
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 هي:انوا  ثالثةى ال كتشافويقسم اال 
  الموجه كتشافاال أواًل: 
يزود المعلم الطلبة بتعليمات بهدف ضمان حصولهم على خبرة قيمة، وبذلك يضمن نجاحهم في  اكتشاففي هذا النوع من ال 
المتعلم المفاهيم التي لها  اكتشافهذا النوع يقود إلى (. ف2007والمبادئ العّلمية )الخيري،  المفاهيم اكتشافقدراتهم العقلية ل استخدام

شرافه  عالقة بالمعلومات الجديدة، ويجري ذلك بتوجيه المعـلم وا 
 شبه الموجه كتشافثانيًا: اال 
يكتفي فيه المعلم بعرض المشكلة وتقديمها مرفوقًا بأقل قدر ممكن من التوجيهات والتعليمات، إلعطاء المتعلمين والذي    

النشاط العملي والعقلي وذلك كل حسب رؤيته وطريقة عمله،  استعمالطريقة الوصول إلى الحل ب انخفاضمساحًة أكبر من الحرية في 
 مراعيًا الفروقات الفردية لدى المتعلمين.

 الحر كتشافثالثًا: اال 
سابقين، ففي هذا ه إال بعد أن يمارس المتعلمين النوعين الاستخداممتقدمًا فال يسمح للمتعلمين في  كتشافيعد هذا النوع من اال 

النوع من التعلم يطرح المعلم مشكلة محددة ويطلب من المتعلمين إيجاد حل لها، كما ويعطيهم حرية صياغة الفروض وتصميم التجارب 
الطبيعي والفضول العّلمي غير أن المعلم يجب  ستطالعوينشأ من حب اال كتشافويعتبر أعلى أنواع اال (.2008(دعمس، وتنفيذها

ويقدم لهم النصح للوصول إلى تعلم أفضل. وعلى الرغم من  ،بما يقوم به الطلبة ويشجعهم  هتمامعليه أن يقوم بدوره التربوي ويظهر اال
 كبيرين.أن توجيه المعلم للمتعلمين هنا يكون معدومًا إلى حٍد ما غير أن هذا النوع يحتاج إلى وقت وجهد 

أهميته من كونه يساعد المتعلم في كيفية تعلم تتبع الدالئل وتسجيل النتائج وهذا يمكنه من التعامل  كتشافويستمد التدريس باال
 (.2017)الفتالوي، . مشكالتمع ما يستجد من 

ى تحليل وتركيب أهداف عامة وأخرى خاصة فاألهداف العامة تساعد الطلبة في زيادة قدراتهم عل كتشافوللتدريس باال
المعلومات بطريقة صحيحة، وتوفر فرصة تعلم الطلبة على بعض الطرائق واألنشطة الضرورية للكشف عن أمور جديدة بأنفسهم وينمي 

يات لديهم في حل المشكالت ويولد الميل لدى الطلبة للمهام التعليمية والشعور بالمتعة وتحقيق الذات لدى وصول ستراتيجات واالتجاهاال
جديد، وأما األهداف الخاصة فهي توفر فرصة إندماجهم بالنشاط الصفي وتعلمهم على إيجاد أنماطًا مختلفًة في  اكتشافطلبة إلى ال

يات طرح استراتيجوالمجردة والحصول على المزيد من المعلومات، وتعمل كذلك على تعليم الطلبة كيفية صياغة  المحسوسةالمواقف 
  (.2009)أبو لبدة، على المعلومات المفيدة  ها للحصولاستخداماألسئلة و 

 التحصيل الدراسي
للتحصيل الدراسي تعريفات متعددة فمنهم من عرفه بأنه " بلوغ مستوى من الكفاءة في الدراسة سواًء في المدرسة أو الجامعة    

بأنه "إنجاز  . وتم تعريفه أيضاً ) 293: 2004ات التحصيل المقننة أو تقديرات المدرسين أو االثنين معًا " )العبيدي، اختبار ويحدد ذلك ب
ات مقننة أو تقارير المعلمين " اختبار تعليمي أو تحصيل دراسي للمادة ويعني به بلوغ مستوى معين من الكفاية في الدراسة ويحدد ذلك 

( إلى تعريفه بأنه " النتيجة التي يتحصل عليها الطالب من خالل دراسته في السنوات 2011وذهب الجيالني ))92: 2010الحميد)عبد 
 السابقة أي مجموع الخبرات والمعلومات التي حصل عليها الطالب" 

 ويقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة أنواع هي:
زمالئه في نفس المستوى ونفس القسم ويتم هذا التحصيل من  أداء الطالب عن معدالت ارتفاعالتحصيل الجيد: ويشير ذلك إلى  .1

 الطالب لجميع القدرات واإلمكانيات التي تكفل له الحصول على مستوى عالي لألداء التحصيلي المأمول. استخدامخالل 
التحصيل المتوسط: في التحصيل المتوسط تمثل الدرجة التي يتحصل عليها الطالب نصف اإلمكانيات التي لديه ويكون أداؤه  .2

 ته من المعلومات متوسطة. استفاده و احتفاظمتوسطًا، ودرجة 
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وى العادي مقارنًة مع التحصيل الدراسي المنخفض: يطلق عليه التحصيل الدراسي الضعيف ويكون فيه أداء الطالب أقل من المست .3
المتعلم لقدراته العقلية والفكرية ضعيفًا على الرغم من وجود نسبة ال بأس بها من  استغاللزمالئه وفي هذا النوع من التحصيل يكون 

 (.2008القدرات )بن يوسف، 
جة هذه المشكلة حيث تم وتعد مشكلة تدني التحصيل الدراسي من المشكالت األساسية التي تطلب العديد من المحاوالت لمعال

الى أن هناك  (2003، والحربي، 2010علي، ) ذكرهتحديد بعض العوامل التي تتسبب في تدني التحصيل الدراسي ومن ذلك ما 
  :يأتي عوامل تؤثر على التحصيل الدراسي يمكن تقسيمها إلى ما

العوامل الشخصية: تتعلق هذه العوامل بالطالب نفسه وهي األسباب الجسمية والصحية وتتمثل هذه األسباب في األمراض،  /أوالً 
فالطالب الذي يجد صعوبة في السمع على سبيل المثال ال يسمع توجيهات المعلم بشكل وأضح مما يسبب له فقدان الكثير من 

 المعلومات والتوجيهات. 
 ها بدرجة التحصيل عند الطالب. ارتباطالعقلية: ويقصد بها قدرات الطالب العقلية ومدى األسباب  /ثانياً 
لية والنفسية دورًا كبيرًا في عملية التحصيل الدراسي، فمن المعروف أنه كلما نفعالية: وتلعب العوامل االنفعااألسباب النفسية واال /ثالثاً  

 له فيها.زاد حب الطالب للمادة الدراسية كلما زاد تحصي
 قياس التحصيل الدراسي ات لختبار أنواع اال

 ات التقليديةختبار اال -أ 
العالمات الدراسية اليومية: حيث يقوم المعلم بإلقاء الدرس على تالميذه داخل القسم، ويسجل أثناءه العالمات اليومية التي يحصل  - أ

 عليها التلميذ في كل درس.
 الوظائف والبحوث المنزلية.بها  األعمال المنزلية: ويقصد -ب 
 :ويحتـاج قيـاس التحصـيل الدراسـي إلى أدوات ومن بين هذه األدوات ما يلي -
ية يقوم من خاللها المعلـم بالتوجه بحواسـه المختلفـة إلى الطالـب بهدف مراقبتـه وذلـك بقصد الحصـول استراتيجالمالحظـة: وهـي  -أ 

 يـه، وفـي تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقياته وطريقة تفكيره. علـى معلومـات تفيـد فـي الحكـم عل
هـداف التعليميـة مـن خالل المقابالت حيث المقابالت: يستطيع المعلـم تحديـد مسـتوى تحصـيل الطالب للمعرفـة ومـدى تحقيـق األ -ب

 .المعرفة اكتسابيقوم بطرح األسئلة الشفوية ومناقشته، ومن خاللها يستطيع تقـدير مستوى 
تقـارير الطلبـة ومشـروعات البحـوث: تسـتخدم هـذه األدوات لقيـاس قـدرة المـتعلم علـى التكامـل بـين أجـزاء المعرفـة، إضـافة إلى   - ب

 اإلبـداع فـي عمـل مـا، وقـدرته علـى التخطـيط. 
مقــاييس التقــدير وقــوائم الشــطب  استخدامالتقـويم الـذاتي: يهـدف إلى تـرك الطالب يحـددون مسـتوى مـا تعلمـوه، وذلـك ب  - ت

 .واإلســتبانات المصــححة، مــع ضــرورة أن تتصــف هــذه الوســائل بالموضوعية والدقة
 واالعتمادات يقـوم المعلــم بإعــدادها اختبار المدرســية، وهــي  االمتحاناتم ات التحصــيل باســاختبار ات التحصـــيل: تســمى اختبار   - ث

 (.2017ات التحصيل بأنواعها لعدة أغراض )الشايب،اختبار عليهــا مــن أجل تقــدير مســتوى تحصــيل طالبه، وتستخدم 
 بقاء أثر التعليم 

(. " 2001بتعلم مسبق رسخ في أذهان الطلبة من خالل العملية التعليمية السليمة )دروزة،  حتفاظيقصد ببقاء أثر التعلم اال
أثر التعلم إلى مواقف التعلم األخرى سواًء في المدرسة أو مواقف الحياة بصفة  انتقالوتجدر اإلشارة إلى أن من بين أهداف التربية هو 

 .(275:2002عامة " )شريف،
"كل ما تبقى لدى المتعلم مما سبق تعلمه في مواقف تعليمية أو ما  ( بقاء التعلم بأنه75: 2003)وقد عرف اللقاني والجمل  

 مر به من خبرات".
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ولبقاء أثر التعلم أهمية تكمن من كونه أحد العوامل الرئيسة التي تعمل على تحقيق التوافق بين المتعلم مع مواقف التعلم وعلى  
جه في العديد من المرات موقفًا معينًا مما يؤدي إلى صعوبة التعلم بدون عملية التذكر. ويستخدم األخص عندما يجد الطالب نفسه يوا

الطالب في مجال تعلم العلوم أشياء كثيرة من التي تعلمها سابقًا في مواقف جديدة كجزء من البناء األساسي للمادة التي يتعلمها اآلن 
 .(2015يمة في الموقف الجديد)ابوالقاسم والحويطي وشوق وحسين، ويكون من الصعب إعادة تعلم هذه األشياء القد

وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على حفظ الطالب للمعلومات وبقاء أثر التعلم وسرعة عملية التعلم حسب ما أوردها أبو  
 ( وتشتمل هذه المجموعة ما يلي: 2000حطب )

 التمرين الموزع أكبر من التمرين المركز في بقاء أثر التعلم.التمرين الموزع والتمرين المركز: حيث أن أثر  .أ 
 سرعة التعلم: يتفوق الطالب سريع التعلم عن بقّية زمالئه في الحفظ ألنه سريع التعلم وهذا يعطيه فرصة لتجويد التعلم. .ب 
ان فإن إعطاءه فترة راحة يعمل درجة إتقان التعلم: يتطلب الحفظ وصول الفرد لدرجة اإلتقان وفي حالة عدم الوصول لدرجة اإلتق .ج 

 ات واإلستجابات غير الصحيحة أو المتداخلة.رتباطعلى تحسين حفظه نتيجة للتسميع الذاتي أو لزوال اال
 .ختبارطريقة قياس الحفظ: يختلف الحفظ بإختالف الطريقة المستخدمة في القياس وتختلف الطريقة بإختالف الهدف من اال .د 
د التعلم بحيث تصبح أنماطًا من الوحدات ترتبط فيما بينها بدرجات معينة من التنظيم يكون الحفظ في التنظيم: إذا تم تنظيم موا .ه 

يسهل  رتباطالمواد بنمط من العالقات المنطقية يزداد الحفظ تحسنًا وكفاءًة ألن هذا اال ارتباطهذه الحالة مرتبطًا بهذا التنظيم ولدى 
 عملية اإلستذكار.
 أساليب بقاء أثر التعلم 

 ( منها: 2006بالتعلم بحسب ما ذكرها حسين ) حتفاظكذلك لبقاء أثر التعلم عدة أســـاليب يجب مراعاتها لبقاء أثر التعلم واال 
بها، ويقصد بذلك تكرار  حتفاظأسلوب التكرار في التعليم يعتبر هذا األسلوب من األساليب القديمة في الحصول على المعلومة واال - أ

بالمعلومة وكذلك  حتفاظالمعلومة سواًء من المعلم أو المتعلم إذ إن للتكرار أثر إيجابي في تحصيل الطلبة ويزيد ذلك من نسبة اال
 بقاء أثر التعلم بشكل أكبر وهي طريقة فعالة يحصل بها التفاعل بين المعلم والمتعلم.

ن المعلم، ويعتبر هذا األسلوب من طرائق التعلم القديمة وتتم عن طريق توجيه سؤال من أسلوب السؤال من المتعلم والجواب م - ب
 المتعلم للمعلم عن ما يجهله، فيجيبه المعلم، ويستفيد من ذلك باقي الطلبة.

ة ومؤثرة إذ األسلوب القصصي: وهو من المعروف أن للقصة تأثيرًا كبيرًا في التدريس وتعتبر القصة وسيلة تربوية وتعليمية ناجح - ت
 أن الطالب وعلى األخص الصغار منهم ينتبهون إلى القصة بإرادتهم وبشكل كبير.

 طرق قياس بقاء أثر التعلم 
 ( بأنه يمكن قياسه من خالل طريقتين: 2015وقياس بقاء أثر التعلم بحسب ما ذكر أبوالقاسم واخرون )

البديل الذي يراه  انخفاضس تقديم عدة بدائل عديدة يقوم الطالب بالطريقة األولى: طريقة التعرف وتقوم هذه الطريقة على أسا
صحيحًا وتصلح هذه الطريقة عند قياس قدرة الطالب على التمييز حيث يقدم له مجموعة من التعريفات من بينها التعريف الصحيح 

 صلي.ه بهذا التعريف كما تعلمه في التعلم األاحتفاظويطلب منه التعرف عليه للوقوف على مدى 
الطريقة الثانية: طريقة اإلعادة وترتكز على تذكر الترتيب الصحيح وخطوات القيام بمهارة ما أو القيام بها على الوجه الصحيح 

  الذي سبق القيام به في التعلم األصلي.
 الدراسات السابقة

الموجه في تدريس دورات الحاسب اآللي في التحصيل  كتشافية االاستراتيج استخدام( إلى تأثير 2017هدفت دراسة الحسن ) 
منهجية مسابقة التجريبية على  استخدامالدراسي للطالبات في الصف األول الثانوي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. حيث تم 

الموجه ودرست  كتشافية االتيجاستراالبرنامج المتضمن  استخدامقبل وبعد مع مجموعتين. درست المجموعة التجريبية ب التصميمأساس 
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 31مجموعة تتكون من  كلطالبة مقسمة إلى مجموعتين،  62الطريقة التقليدية، تكونت عينة الدراسة من  استخداممجموعة الضابطة ب
 اختبار، و الموجه كتشافية االاستراتيجتم تصميم األدوات التالية: برامج تربوية مبنية على  ،طالًبا وطالبة ولتحقيق أهداف الدراسة
 تحصيلي يقيس مستويات بلوم الفكرية. 

الموجه في القدرة على حل المسألة  كتشافية االاستراتيج استخدام( والتي هدفت للتعرف إلى أثر 2017) الزقزوقوفي دراسة  
( 52الدراسة من )الرياضية وخفض قلق الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن. ولتحقيق هذا الهدف، اختيرت عينة 

إحداهما عشوائيًا لتكون  انخفاض( طالبًا حيث تم 26طالبًا من طالب الصف الثامن األساسي والموزعين على شعبتين في كل منهما )
الموجه، بينما درست  كتشافية االاستراتيج استخدامالمجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة. وقد درست المجموعة التجريبية ب

 حل المسألة الرياضية، ومقياس قلق الرياضيات. اختبارية، وتكونت أدوات الدراسة من عتيادمجموعة الضابطة بالطريقة االال
( فهدفت إلى التعرف على أثر تدريس الفصلين األول والثاني من كتاب الرياضيات لطالب الصف 2017أما دراسة الفتالوي ) 

( 3096وقد تكون مجتمع الدراسة من ) .الموجه على التحصيل الدراسي لديهم وبقاء أثر التعلم لديهم كتشافالرابع العّلمي بطريقة اال
( طالبًا من طالب الصف الرابع العّلمي موزعين 70طالبًا من طالب المديرية العامة لتربية النجف , وتكونت عينة الدراسة من )

الموجه والثانية مجموعة  كتشاف( طالبًا تم تدريسهم بطريقة اال35من ) بالتسأوي على مجموعتين األولى مجموعة تجريبية تكونت
( طالبًا تم تدريسهم المحتوى الدراسي نفسه بالطريقة التقليدية المعتادة وقد إعتمدت الدراسة التصميم التجريبي 35ضابطة تكونت من )

 ين األول تحصيلي والثاني لقياس بقاء أثر التعلم.. اختبار وقام بإعداد 
الموجه على تحصيل الطلبة في الكيمياء على  كتشافية االاستراتيجإلى تحديد أثر ( Omiko 2017) دراسة أوميكوهدفت  

( طالبًا وشملت عينة الدراسة 20658تصميم برنامج شبه تجريبي، وقد تكون مجتمع الدراسة من ) استخداممستوى المرحلة الثانوية ب
 Chemistryاختبارت الدراسة استخدمو  منطقة التعليم أفيكبو من والية إبوني نيجيريا،( طالبًا من طالب الكيمياء من 201)

Acheivement Test (CAT وقد تم )وتخصيصها الشعبة الثانية  انخفاضشعبة دراسية وتخصيصها كمجموعة تجريبية، و  انخفاض
 استخدامالموجه في حين تم تدريس المجموعة الضابطة ب كتشافية االاستراتيجكمجموعة ضابطة، تم تدريس المجموعة التجريبية ب

 الطريقة التقليدية. 
الموجه وأثر الجنس على التحصيل الدراسي للطالب  كتشافية االاستراتيجفي فعالية  (Jimoh, 2016)جياموه وبحثت دراسة  

عتمدت الدراسة القبلي  اختبارالتصميم شبه تجريبي وتحديدا تصميم  في المحاسبة المالية في كليات التربية والتعليم في والية أوغون، وا 
الموجه وطريقة المحاضرة(،  كتشافية االاستراتيجيتين تعليميتين )استراتيجللمجموعة الضابطة التي تتكون من  عشوائيغير والبعدي 

 اختبارت الدراسة استخدمقد هم من كليتين في والية اجون، و انخفاض( طالبًا إدارة أعمال تم 965وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة )
 الموجه أكثر فعالية من طريقة المحاضرة التقليدية. كتشافية االاستراتيجالتحصيل المحاسبي المالي لجمع البيانات ووجدت الدراسة أن 

الموجه والمشاركة  كتشافيات االاستراتيجوالتي هدفت إلى التعرف على آثار ثالث  (Bamiro,2015وفي دراسة باميرو ) 
البعدي وقد  ختبارالقبلي واال ختبارلمزدوجة في التفكير والمحاضرة على تحصيل طالب المدارس الثانوية في الكيمياء، وتم إعتماد االا

( من طالب المدراس الثانوية العّليا من ست مدارس ثانوية، حيث طورت الدراسة ثالثة أدوات 240تكونت عينة الدراسة من )
 أسأبيع.  8من الطالب خالل برنامج العاّلج لمدة  ها لجمع البياناتاستخدامو 

 منهج الدراسة
ية إذ طبقت الباحثة التصميم عتيادالموجه مقارنة بالطريقة اال كتشافية االاستراتيج استخدامإلى تعرف أثر  الدراسةهدفت هذه 

مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة من طلبة الصف الثاني األساسي، حيث تم تدريس  استخدامشبه التجريبي من خالل 
 ختبارالموجه بينما دّرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وتم إعطاء اال كتشافية االاستراتيج استخدامالمجموعة التجريبية ب

 التحصيلي لهاتين المجموعتين المتكافئتين.
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 ةمجتمع الدراس
( طالبًا وطالبـًة مـن طلبـة الصـف الثـاني األساسـي بالمـدارس التابعـة لـوزارة التربيـة 2260يتكون المجتمع األصلي للدراسة من )

 .2018/  2017( مدرسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 61والتعليم بلواء عين الباشا والبالغ عددهن )
 عينة الدراسة

 انخفاضبطريقة عشوائية من مدرسة اإلنجاز العالمية في لواء عين الباشا، إال أن  الدراسةعينة الدراسة من أفراد  اختيرت
عشوائيًا فكانت إحداهما كمجموعة  اختيرتالمدرسة تم بطريقة قصدية. وتكونت عينة الدراسة من شعبتين للصف الثاني األساسي 

( 50وبلغ عدد أفراد العينة ) ةاالعتياديالموجه والثانية كمجموعة ضابطة تدرس بالطريقة  تشافكية االاستراتيج استخدامتجريبية تدرس ب
 ( طالبًا وطالبًة كمجموعة ضابطة. 25( طالبًا وطالبة كمجموعة تجريبية و)25طالبًا وطالبًة منهم )
 متغيرات الدراسة 

 الدراسة منهجية البحث وتصميمها شبه التجريبي وذلك ضمن المتغيرات التالية: تداعتم
 ية.عتيادالموجه والطريقة اال كتشافاال استخدامالمتغير المستقل: طريقة التدريس ب  -1
 المتغير التابع: التحصيل لطالب وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف الثاني األساسي في مادة العّلوم. -2

 أداتا الدِّراسة 
 التحصيل:  اختبارو  البرنامج التعليميتم إعداد أداتين في هذه الدراسة وهي  

 البرنامج التعليمي 
بـاألدب النظـري  واالسـتعانةالموجه في مادة العّلوم للصـف الثـاني األساسـي  كتشافية االاستراتيجبرنامجًا لتطبيق  الباحثةأعدت  

(1981 ،Bruner )2007و)،Chin ) :على النحو التالي 
 مكونات البرنامج التعليمي 

وحـــدة أعــد برنــامج تعليمــي فــي مقــرر مــادة العلّــوم لطــالب الصـــف الثــاني األساســي والــذي طبــق علــى وحــدتين دراســيتين همــا " 
 الصوت ووحدة البيئة" 

الموجـه نظـرًا لكـون محتـوى وحـدتي الصـوت  كتشـافية االاسـتراتيج اسـتخدامالمحتـوى لوحـدتي الصـوت والبيئـة ب صياغةعادة تم إ 
قـد تــم إعـداده للتــدريس بالطريقــة  2018/  2017والبيئـة الــواردة فـي كتــاب العلّـوم للصــف الثــاني األساسـي للفصــل الدراسـي الثــاني للعــام 

الــوارد فــي الكتــاب المقــرر  الموجــه مــع اإللتــزام بــالمحتوى كتشــافية االاســتراتيج اســتخداميــة، فالبــد مــن إعــادة صــياغة الوحــدتين بعتياداال
 لطلبة الصف الثاني وهذا ما أعدته الباحثة كخطوة أولى مع اإلستعانة بالمراجع.

 الموجه  كتشافإجراءات التدريس بطريقة اال  -
 طريقة التحضير - أ

 ضمن الخطوات المتسلسلة التالية: التحضيرتم 
ثالثــة أهــداف للوصــول إلــى النتــائج المــراد تحقيقهــا خــالل حصــة بيــان األهــداف الســلوكية للــدرس مــع اإلنتبــاه علــى أن ال تزيــد عــن  -1

 واحدة.
 الموجه. كتشافية االاستراتيجتفعيل األدوات التعليمية والوسائل التي تساهم في تحقيق األهداف ضمن  -2
جـل اإلجابـة عليهـا تقديم األساليب واألنشطة التي يتفاعل بها الطالب لتحقيق األهداف المرجوة وطرح أسـئلة وتوجيههـا للطلبـة مـن أ -3

 ومراعاة تنوع وتعدد األنشطة للدرس الواحد.
تقديم أنشطة للتقويم تضمن بقاء أثـر الـتعلم مـن خـالل تطبيـق الطلبـة للخبـرات والمهـارات المكتسـبة وذلـك مـن خـالل كراسـة الطالـب  -4

 المتضمنة مجموعة من أورق العمل.
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 الموجه  كتشافاألساليب المستخدمة في التدريس باال  - ب
عدم طرح الحلول المباشرة أو القريبة من حل المشكلة واإلجابة عـن السـؤال فـدور المعلـم مرشـد وموجـه، ويعـود المعلـم إلـى النمـوذج  -1

 إجاباتهم. اكتشافأو األمثلة أو الوسيلة أو النشاط الذي يستخدمه الطلبة في 
ل إلــى نتــائج مــن كــل الطلبــة بمســاعدة بعضــهم وذلــك للوصــو  كتشــافضــبط الطلبــة وتوزيــع الفــرص بيــنهم عنــد القيــام بخطــوات اال -2

 البعض في طرح البدائل والحلول للمشكلة أو السؤال.
 ها.اكتشافتأخير نطق اإلجابة إلى أن يتأكد من توصل أغلب الطلبة إلى  -3
 كتابة القاعدة أو التعميم وبعدها يقوم الطلبة بتدوينها على دفاترهم. -4
 ية ستراتيجالتقويم في هذه اال - ت

ية مـن تقـويم الطلبـة خـالل سـير الحصـة وتطبـيقهم لالنشـطة إذ يمكـن تسـجيل المالحظـات عـن كـل طالـب سـتراتيجهذه االتمكن   
 .كتشافودرجة تفاعله في الحصة، ويمكن وضع أسئلة أوأنشطة مساندة تعتمد على اال

 تقسيم البرنامج التعليمي المعد إلى ثالثة أقسام: -
 ات.اتجاهات، مهارات، وقيم و المحتوى ويتضمن حقائق، مفاهيم، تعميم .1
خبــرات  اكتســابالموجــه و  كتشــافكراســة الطالــب وتضــمنت التمــارين واألنشــطة المســاعدة وتسلســل فــي المعلومــات للتوصــل إلــى اال .2

 ومفاهيم جديدة من خالل الواجب البيتي.
لحصــول علــى نتــائج مفصــلة أكثــر عــن ت الباحثــة التقيــيم الــذاتي للطالــب لاســتخدمالتقيــيم الــذاتي للطالــب بالتعــاون مــع ولــي األمــر و  .3

 الطالب لمعرفة مدى تحقيق النتائج المرادة. 
 عملت الباحثة على تحليل شامل لألهداف التعليمية لوحدتي الصوت والبيئة من كتاب العّلوم للصف الثاني األساسي. -
الموجــه  كتشــافية االاســتراتيج اســتخدامتضــمن البرنــامج التعليمــي كراســة للطالــب تحتــوي علــى مجموعــة مــن أوراق العمــل المعــد ب -

 بطريقة مشوقة وجذابة باأللوان واإلعداد، تم إعطائها للطالب بعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج.
 ية عتيادآلية التحضير لوحدتي الصوت والبيئة بالطريقة اال -
فـي مـادة العلّـوم للفصـل الدراسـي الثـاني للعـام ية في تدريس وحدة الصوت ووحدة البيئة للصف الثاني عتيادتتبع المعلمة الطريقة اال -

تتقيــد المعلمــة بالمــادة المطروحــة بالكتــاب مــن أنشــطة وتــدريبات واردة فــي المنهــاج، كانــت المعلمــة ملقــٍن  2018/  2017الدراســي
 لبة.ي عند الطكتشافللمادة حيث أنها كانت محور العملية التعليمية وال يوجد فرصة لتشجيع التفكير اإلبداعي واال

ت المعلمـــة دفتـــر تحضـــير الـــدروس اليـــومي للصـــف الثـــاني األساســـي حيـــث إشـــتمل التحضـــير علـــى عنـــوان الـــدرس وعـــدد اســـتخدمو  -
 الحصص واألهداف واألساليب واألنشطة والتقويم.

 صدق البرنامج - 
والمشــــــرفين العـاملين فـي وزارة ات وعـدد مـن الخبـراء عـتم عرض البرنامج على مجموعة من المحكمـين المتخصصـين أسـاتذة جام

وقد اخذت الباحثة بآرائهم سواء باإلضافة أو الحـذف أو التعـديل وتطبيـق  -الدكتواره  –التربية والتعليم االردنية من حملة الدرجات العّلمية
يــد كــل مــنهم بنســخة عــن البرنــامج صـدق المحتــوى وســالمة البنــاء العّلمــي للمــادة التعليميــة ومــدى مالءمتهــا للطلبـة ومســتوياتهم، إذ تــم تزو 

 المعد.
 التحصيل  اختبار. 2

ــوم لوحــدتي  اختبــارقامــت الباحثــة بإعــداد    تحصــيلي وذلــك لقيــاس التحصــيل لــدى طلبــة الصــف الثــاني األساســي فــي مــادة العّل
  -بإتباع الخطوات التالية: وذلكالصوت والبيئة 

  ختبارتحديد األهداف العامة من اال .1
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 لمادة تحليل المحتوى ل .2
 تحديد األهداف األجرائية السلوكية  .3
 وجدول مواصفات  ختبارتحديد األوزان النسبية واألهمية لمفردات فقرات اال .4

 من خالل: ختبارحيث تم تحديد الوزن النسبي لمفردات اال
 مجموع عدد الحصص لكل درس من دروس الوحدتين  - أ
 تحديد األهداف السلوكية واإلجرائية لكل درس من دروس الوحدتين  - ب
 بعد انهاء التحليل لكل وحدة. ختباراعداد جدول مواصفات لال - ت

عــداد اال  ضــمن أعــداد المجمــوعتين التجريبيــة  ختبــارالتحصــيلي قامــت الباحثــة بتجهيــز أوراق اال ختبــاربعــد تصــميم وصــياغة وا 
وتزويــد معلمتــي  ختبــاروذج مفتــاح اإلجابــة النموذجيــة مراعيــة توزيـع الــدرجات لكــل فقــرة مــن فقــرات االوالضـابطة وقامــت أيضــًا بإعــداد أنمــ

 الشعبتين بالنماذج.
   ختبارصدق اال

علــى عــدد مــن المحكمــين مــن أســاتذة جامعــات ومشــرفين تربــويين فــي  ختبــارالتحصــيل للتحقــق مــن صــدق اال اختبــارتــم عــرض 
هم خبرة طويلة فـي إعـداد وتطـوير المنـاهج العامـة للمرحلـة األساسـية، وقـد تـم األخـذ بمالحظـاتهم وتعـديل مديرية التربية والتعليم، ممن لدي

 بحسب تلك المالحظات. ختباراال
   ختبارثبات اال

( طالبـًا وطالبـًة مـن مدرسـة مشـوار األبطـال فـي لـواء عـين 15ية مكونـة مـن )اسـتطالععلى عينـة  ختبارقامت الباحثة بتطبيق اال
  -لدى طلبة الصف الثاني األساسي وذلك بهدف: الباشا

 :ختبارتحديد مدى وضوح ومالءمة تعليمات اال - أ
 واضحة لدى الطلبة.  ختبارحيث كانت فقرات اال ختبارومن خالل التطبيق تبين عدم وجود أي غموض أو لبس في تعليمات اال - ب
  -:ختبارتحديد المدة الزمنية الالزمة على اإلجابة لفقرات اال - ت
a.  من خالل التطبيق على العينة وضمن المعادلة التالية:وتم- 

  ختبارزمن الطالب المستغرق في أداء اال ∑=  ختبارزمن اال
 عدد الطلبة     
 دقيقة  40=  ختباروعليه قدر زمن اال 

بـين  رتبـاطمعامـل اال ية، وحسـابسـتطالعمرتين بفارق اسبوعين بين المرة األولى والثانية على نفـس العينـة اال ختبارتم تطبيق اال
 (.Sekaran ،2010( حيث تعتبر نتيجة مقبولة ألغراض البحث وفقًا لـ )0,85نتائج المرتين بتطبيق معادلة كرونباخ ألفا والتي أثبت )

 بقاء أثر التعلم  اختبار -2
التحصــيل لقيــاس بقــاء أثــر الــتعلم لعينــة الدراســة فــي محتــوى الــدروس المختــارة مــن مقــرر مــادة العّلــوم للصــف  اختبــار اســتخدامتــم 

إلـى قيـاس مـدى تحصـيل وبقـاء أثـر الـتعلم لـدى طلبـة الصـف الثـاني األساسـي فـي  ختبـاريهـدف اال -م 2017طبعـة  -الثاني األساسـي 
 التحصيل. اراختبيومًا من تطبيق  20مادة العّلوم وذلك بعد مرور

 المعالجات اإلحصائية 
 ت المعالجات اإلحصائية التالية:استخدم

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية .1
  .تحليل التباين األحادي للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل تطبيق إجراءاتها .2
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التحصـــيلي وبقـــاء أثـــر  ختبـــارالفـــروق بـــين متوســـطات عالمـــات المجمـــوعتين علـــى اال ختبـــار( لمجمـــوعتين مســـتقلتين: الT) اختبـــار .3
 التعلم.

 كرونباخ الفا لقياس ثبات أدوات الدراسة. اختبار .4
 اإلجراءات 

 تضمنت الدراسة اإلجراءات التالية:
 . مراجعة األدب السابق.1
 الجامعة. . الحصول على كتاب " تسهيل مهمة " وذلك للسهولة في التطبيق من قبل2
 . صياغة األسئلة الخاصة بالدراسة.3
 العينة. اختبار. إعداد األدوات الخاصة بالدراسة و 4
 أفراد عينة الدراسة. انخفاض. 5
ية عتيادالموجه، وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة اال كتشافية االاستراتيج. تدريس المجموعة التجريبية من خالل البرنامج المعد ب6

ـــم تطبيـــق للفصـــل الدراســـي الثـــاني للعـــام الدراســـي احيـــث  ـــداًء مـــن تـــاريخ ا 2918/  2017ســـتغرق التطبيـــق فصـــاًل دراســـيًا كـــاماًل وت بت
 .10/6/2018ولغاية  6/2/2018

 التحصيلي على النحو التالي: ختبار. إجراء اال7
على المجموعتين  21/5/2018يضًا بتاريخ أ ختبارية إلجراء التعديالت المناسبة وطبق االاستطالععلى عينة  ختبارطبق اال  

 ختبــارأعيــد اال 11/6/2018الموافــق  ختبــاريومــًا مــن تــاريخ تطبيــق اال 20الضــابطة والتجريبيــة فــي نفــس الظــروف والوقــت وبعــد مــرور 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة لقياس بقاء أثر التعلم والتذكر لدى المجموعتين 

 . إجراء التحليل اإلحصائي 8
 . مناقشة النتائج وكتابة التوصيات.9

الموجــه علــى  كتشــافية االاســتراتيج اســتخدامأثــر وتفســيرها, حيــث كــان الهــدف مــن هــذه الدراســة تعــرف  ،نتــائج الدراســة خالصــة
 يين.التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا, وذلك من خالل اإلجابة عن السؤاليين التال

الموجه في تدريس مادة العّلوم على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء  كتشافية االاستراتيجما أثر  .1
 عين الباشا؟

 ؟سي في لواء عين الباشاالموجه في تدريس مادة العّلوم على بقاء أثر التعلم لدى الصف الثاني األسا كتشافية االاستراتيجما أثر  .2
التحصيلي على المجموعتين  ختبارطبيق االلقيام بتطبيق البرنامج المعد ضمن استراتيجية االكتشاف الموجه ومن ثم تبعد ا 

الموجه على  كتشافية االاستراتيج استخدامالضابطة والتجريبية والحصول على النتائج تم معالجة هذه البيانات، وذلك لمعرفة أثر 
التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في مادة العّلوم لدى طلبة الصف الثاني األساسي، تم إدخال البيانات بشكل الكتروني وذلك لتطبيق 

 (.T) اختبار
 التحليل اإلحصائي  

جه في تدريس مادة العّلوم على المو  كتشافية االاستراتيج ما أثرالنتائج ذات العاّلقة بالسؤال األول والفرضية المنبثقة عنه: "
لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية  ،"ثاني األساسي في لواء عين الباشاالتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف ال

والضابطة  الموجه( كتشافية االاستراتيج استخدامنحرافات المعيارية لعاّلمات الطلبة في المجموعتين: التجريبية )التي تم تدريسها بواال
 التحصيلي، ويبين تلك النتائج. ختبارية( حيث تم أخذ عالمات الفصل الدراسي األول ونتائج االعتياد)التي تم تدريسها بالطريقة اال
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 الفرضية األولى
( بين متوسطات إجابات الطلبة الذين تم تدريسهم باستراتيجية α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

االكتشاف الموجه )المجموعة التجريبية( وبين متوسط إجابات الطلبة الذين تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية )المجموعة الضابطة( على 
 مقياس اختبار التحصيل في مادة العّلوم لطلبة الصف الثاني األساسي. 

 الموجه على التحصيل الدراسي كتشافية اال استراتيج استخداملقياس مستوى الداللة في أثر  T-test اختبارجدول 

 العدد التحصيل اختبار
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 7,3 88,3 25 عالمات المجموعة الضابطة
48 4,207 0,000 

  5,3 96,5 25 المجموعة التجريبيةعالمات 
يشير الجدول أعاله إلى وجود فروق بين متوسطات عالمات المجوعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي، كما  

 .0,000وهي دالة إحصائيًا إذ بلغت قيمة الداللة  4,207المحسوبة =  Tيشير إلى أن قيمة 
الموجه على  كتشافية االاستراتيج ستخدامالفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة وهذا يعني وجود أثر ال وعليه ترفض 

 التحصيل الدراسي.
 التحليالت اإلحصائية الخاصة بمتغير بقاء أثر التعلم 

بهدف  -التحصيل لقياس بقاء أثر التعلم للمجموعتين الضابطة والتجريبية، مادة العّلوم للصف الثاني األساسي  اختبار استخدامتم  -
يومــًا مــن تطبيــق  20قيــاس مــدى تحصــيل وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى طلبــة الصــف الثــاني األساســي، فــي مــادة العّلــوم وذلــك بعــد مــرور

 وأظهرت النتائج ما يلي:  التحصيل، اختبار
الموجه في تدريس مادة العّلوم على  كتشافية االاستراتيج ما أثرالنتائج ذات العاّلقة بالسؤال الثاني والفرضية المنبثقة عنه: "
نحرافات لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واال ،بقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا"

الموجه( )والضابطة التي تم  كتشافية االاستراتيج استخداممات الطلبة في المجموعتين: التجريبية )التي تم تدريسها بالمعيارية لعاّل 
يومًا من أداء الطلبة  20ية( حيث تم أخذ عالمات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعد مرور عتيادتدريسها بالطريقة اال

 النتائج الجدول التالي.التحصيلي، ويبين تلك  ختبارلال
 الفرضية الثانية

( بين متوسطات إجابات الطلبة الذين تم تدريسهم باستراتيجية α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
)المجموعة الضابطة( على االكتشاف الموجه )المجموعة التجريبية( وبين متوسط إجابات الطلبة الذين تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية 

 مقياس اختبار بقاء أثر التعلم في مادة العّلوم لطلبة الصف الثاني األساسي.
 الموجه على بقاء أثر التعلم كتشافاال  استخداملقياس مستوى الداللة في أثر  T-test اختبارجدول 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 درجة الحرية
 Tقيمة 

 المحسوبة
الداللة 
 االحصائية

 11 77.68 25 الضابطة
48 2.665 0,010 

 7 92.54 25 التجريبية
يشير الجدول أعاله إلى وجود فروق بين متوسطات عالمات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي 

 0,010وهي دالة إحصائيًا إذ بلغت قيمة الداللة  42,665المحسوبة = Tالمعاد بعد أسبوعين لقياس أثر التعلم كما يشير إلى إن قيمة 
 الستخدام استراتيجة االكتشاف الموجه وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة وهذا يعني وجود أثر 



www.manaraa.com

 م2019 /نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        43العدد/

690 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
ية االكتشاف الموجه في تدريس مادة العّلوم على التحصيل ينص السؤال األول على أنه " هل يوجد أثر الستخدام استراتيج 

وجود فروق بين المجموعة التجريبية  (T)طلبة الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا " وقد تبين من نتائج اختبار الدراسي لدى 
وبناًء على  (α= 0.05)ستوى داللة والمجموعة الضابطة مما يعني وجود أثر الستخدام االكتشاف الموجه ذو داللة إحصائية عند م

هذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية األولى بمعنى آخر يوجد أثر الستخدام االكتشاف الموجه على التحصيل الدراسي. وتتفق هذه 
ودراسة (، 2016(، ودراسة الناجم )2017(، ودراسة الفتالوي )2017(، ودراسة الزقزوق )2017النتيجة مع نتائج دراسة الحسن )

(Jimoh (2016 ودراسة ،Bamiro (2015). 
ويمكن أن يعزى ذلك االرتفاع في درجات المجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باستراتيجية االكتشاف الموجه إلى تأثير العامل  

العقلية  ى الدراسة وتنمية المهاراتالمستقل وهو استراتيجية االكتشاف الموجه ولما لها األثر الكبير في إثارة دافعية الطلبة وتحفيزهم عل
التعليم بصفة أساسية يهدف أساسًا إلى تسهيل التعلم وتنشيطه وتوجيهه مما لدى المتعلم بشكل أعمق وفعال. وهذا ربما يعود إلى ان 

علم القدر الكافي يوجب استخدام االستراتيجية األمثل التي تجعل المتعلم نشطًا وفاعاًل بحيث تجعله يجني من عملية التعليم والت
الموجه  كتشافالتدريس باال والمطلوب والمنشود. بحيث يتناسب مع مقدار ما ُيبذل فيها من جهد وعمل، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن

يتيح للطلبة الفرصة الكافية للبحث عن الحلول المناسبة للوصول إلى النتائج، مما يعمل على زيادة تركيزهم وتثبيت المعلومات التي 
 ية. عتياديصعب عليهم إدراكها بالطريقة اال
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
الموجه في تدريس مادة العّلوم على بقاء أثر التعلم لدى  كتشافاال يةاستراتيج ستخدامال يوجد أثر ال" ينص السؤال الثاني على

وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة  (T) اختبارطلبة الصف الثاني األساسي في لواء عين الباشا " وقد تبين من نتائج 
وبناًء على هذه  (α=0.05)ئية عند مستوى داللة الموجه ذو داللة إحصا كتشافية االاستراتيج ستخدامالضابطة مما يعني وجود أثر ال

الموجه على بقاء أثر التعلم. وتتفق  كتشافية االاستراتيج ستخدامالنتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية الثانية بمعنى آخر يوجد أثر ال
 (. 2016(، ودراسة الناجم )2017هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية: دراسة الفتالوي )

الموجه تجعل المتعلم نشطًا وأن ما تم الحصول عليه من معلومات يبقى راسخًا في  كتشافية االاستراتيجويعزى ذلك إلى أن  
المعلومات بالوقت الذي يحتاجه  واسترجاعأذهان الطالب مما يعمل على التوافق بين العّلم الذي حصل عليه الطالًب والمواقف التعليمية 

المتعلم بطريقة مشوقة  اكتسبهامن الذاكرة والتي  استدعائهاك يحاول المتعلم التوصل إلى المعرفة من خالل المتعلم، ومن خالل ذل
من التدريس المستند على الشرح والتلقين إلى التدريس المستند على المشاركة الفعالة والدائمة في أذهان وعقول الطلبة  واالنتقالوممتعة، 

 كتشافاال ةياستراتيج. وأن االستدامةمما يؤدي إلى إطالة عمر المعلومات في أذهان الطالب أو  والبعد عن المجرد إلى المحسوس،
الموجه قد يؤدي إلى ضمان بقاء أثر التعلم لدى المتعلمين بشكل كبير، مما يعطي درجة عالية لإلتقان للمتعلمين، ويزيد من تفوق 

من قدرة المتعلم على التنظيم والقدرة على الربط بالعاّلقات المنطقية، ويصقل  الطلبة األكاديمي، غير أن التعليم الباقي األثر يزيد
 شخصية المتعلم بقدرته على حل المشكالت وتنمية التفكير اإلبداعي من خالل المخزون المعرفي الموجود لدى المتعلم. 

 والتوصيات  االستنتاجات
   االستنتاجات

 التالية: االستنتاجاتفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى  
ـــــوم للصـــــف الثـــــاني األساســـــي لـــــه درجـــــة مـــــن عـــــدم الرضـــــا فـــــي مســـــتوى عتيـــــاداألســـــلوب اال اســـــتخدام -1 ي فـــــي تـــــدريس مـــــادة العّل

 بالمعلومات أو ما يسمى في بقاء أثر التعلم. حتفاظالتحصيل الدراسي وليس لديه درجات عالية في اال
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ـــــوم للصـــــف الثـــــاني األساســـــي لـــــه أثـــــر إيجـــــابي ودرجـــــة عاليـــــة الموجـــــه فـــــي تـــــدريس مـــــ كتشـــــافية االاســـــتراتيج اســـــتخدام -2 ادة العّل
 من الرضا في مستوى التحصيل الدراسي ودرجات ومهارات بقاء أثر التعلم 

ــــه أثــــر ايجــــابي فــــي رفــــع مســــتوى التحصــــيل الدراســــي ورفــــع مخــــزون  كتشــــافاال يةاســــتراتيج -3 ــــوم ل الموجــــه فــــي تــــدريس مــــادة العّل
 بالمعلومات وبقاء أثر التعلم  حتفاظاال
 التوصيات

 ي:أتمن خالل ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة توصى بما ي
الموجــــــه لزيــــــادة مســــــتوى تحصــــــيلهم  كتشــــــافية االاســــــتراتيجوتوظيــــــف  اســــــتخدامطلبــــــة المراحــــــل األساســــــية وتــــــدريبهم علــــــى  ةتهيئــــــ -

 الدراسي وبقاء أثر التعلم لديهم.
ـــــــة - ـــــــديم دورات تدريبي ـــــــأهيلهم ال تق ـــــــل مختصـــــــين وت ـــــــيم ســـــــتراتيجاال ســـــــتخداموورش عمـــــــل للمعلمـــــــين مـــــــن قب ـــــــي التعل ـــــــة ف يات الحديث

ــــاتيح هــــذه  كتشــــافية االاســــتراتيجوخصوصــــًا  ــــنهم مــــن مف ــــع مــــن وعــــيهم وتمكي ــــي ترف ــــى  االســــتراتيجيةالموجــــه، والت ــــي تعتمــــد عل الت
 اإلعداد المسبق للخطوات والوسائل واألنشطة.

ــــة اال اهتمــــام - ــــدريس بشــــكل خــــاص بطريق ــــق الت ــــيم بشــــكل عــــام والمنــــاهج وطرائ ــــين بشــــؤون التربيــــة والتعل الموجــــه فــــي  كتشــــافالمعني
 البيئة الصفية من خالل عقد دورات تدريبية للمعلمين.

ية فـــــي تـــــدريس مـــــواد أخـــــرى ولـــــدى طلبـــــة صـــــفوف ســـــتراتيجعمـــــل دراســـــات مشـــــابهة علـــــى مـــــواد وصـــــفوف أخـــــرى، لمعرفـــــة أثـــــر اال -
 أخرى. 
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